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و پيشنهاد هاي بانكي  ارزيابي سپرده
 هاي جديد سپرده

 ∗سيدعباس موسويان

 چكيده

 بــه ، تجهيــز منــابعةهــاي چنــد صــد ســاله در عرصــ صــنعت بانكــداري متعــارف بــا تجربــه
 بنگـاه خـاص     در جايگـاه  هايي دست يافته كـه از يـك سـو هماهنـگ بـا ماهيـت بانـك                    سپرده

بـه سـه گـروه      ها    اين سپرده  .گذاران است  وحيات سپرده از سوي ديگر متناسب با ر     و   ،اقتصادي
انـداز و     هـاي پـس     سـپرده  جـا كـه     از آن . شـوند  دار تقـسيم مـي     انـداز و مـدت     جاري، پس عمدة  
اند، از نظر فقه اسالمي ربا و حرام بـوده، در كـشورهاي               دار، بر اساس رابطة حقوقي قرض با بهره         مدت

 در قانون بانكداري بدون ربا، اين دو نوع سـپرده تغييـر يافتـه               اسالمي قابل اجرا نيستند؛ به همين منظور      
 .دو شده است گذاري وكالتي جايگزين آن الحسنه و سپردة سرمايه انداز قرض و سپردة پس

گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربـا فرصـت مناسـبي اسـت تـا                    
 چون انطباق با ماهيت بانك، گوناگونجهات هاي بانكي را از  بخش تجهيز منابع و انواع سپرده    

 .گذاران ارزيابي كنيم  حقوق سپردهي استيفاتوانگذاران و  سپرده روحيات انطباق با
 حاصل از حذف بهره را تا حدودي پر كند كـه در            خال هكه توانست  رغم اين  به  قانون جديد   

 :ند مان؛ مشكالتي را نيز به بار آورده است،جاي خود قابل تقدير است
تـا  الحسنه كه عقـد خيرخواهانـه اسـت، باعـث شـده               حقوقي قرض  ةاستفاده از رابط  . 1

تلقـي را در انتظـارات خيرخواهانـه مـردم و     آثار اين و  بنگاه خيريه تلقي شود،  ،بانك
 .بينيم تسهيالت تكليفي دولت و مجلس مي

                                                                 
 .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي ∗
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گـذاران   ه سـپرده هـا نتواننـد بـ    بانـك تـا  الحـسنه باعـث شـده         حقوقي قـرض   ةاستفاده از رابط  . 2
سـمت اعطـاي جـوايز رنگارنـگ و            در نتيجه براي ايجاد انگيزه بـه       ؛ سود دهند  ،انداز پس

آزمـايي تنـزل    الً، بانك را به سطح مؤسسات بخـت اند كه اين عمل او  فريبنده روي آورده  
گون دنبال تبليغات گونـا     گذاران به   سپرده برد، و   ميها را از بين      ثانياً، ثبات سپرده  . دهد مي

هـا   ثالثاً، جوايز اعطايي بانك   . كنند ها از بانكي به بانك ديگر اقدام مي        جايي سپرده  هبه جاب 
كـه بـه عـدالت بـين آنـان            ايـن  يجا  انداز است، به    پس يها كارگيري سپرده  كه حاصل به  
 .شود  تقسيم مي، توزيع استشكلترين   به قيد قرعه كه شايد ناسالم،توزيع شود

هـايي كـه     ها نتوانند حتـي در سـال       بانكتا  الحسنه باعث شده      حقوقي قرض  ةبطاستفاده از را  . 3
 در  ؛انداز بپردازنـد   گذاران پس   سود اسمي به سپرده    ، رسيد  درصد 48نرخ تورم به بيش از      

تنهـا بـه سـود واقعـي         گذار نه  يابد و سپرده   ها هر سال كاهش مي     نتيجه ارزش واقعي سپرده   
 عامل ديگري بـر عـدم       ،شود و اين   مياش كاسته    ي سپرده رسد، پيوسته از ارزش واقع     نمي

 .ست اها ثبات سپرده

اعــالن ســود ( توزيــع آن ةگــذاري و نحــو هــاي ســرمايه  ســپردهكيفيــت اســتفاده از. 4 
 دست كـم اي است كه    گونه  به )الحساب در اول دوره و تصفيه در پايان دوره         علي

گذاران جامعـه كـه بـه دنبـال      از حيث نظري تنوع الزم را ندارد و بخشي از سپرده        
مانند پاسخ مي  بي،ن هستندسودهاي معي. 

گـذاران   عقود مجاز شرعي، ماهيت بانك، روحيات سپرده      دوبارة   ةرسد با مطالع    به نظر مي  
 ،نظـر  ها تجديـد  توان در روابط حقوقي و كيفيت استفاده از سپرده          اقتصادي جامعه مي   اوضاعو  

، تغيير و حفظ قانون بانكـداري بـدون         در اين مقاله با دو فرض      .كردو جايگزين بهتري پيشنهاد     
  :شود بانكي پيشنهاد ميجديد هاي   انواع سپردهربا

دار، ســپردة  انــداز، مــدت بانــك، ســپردة بــانكي، ســپردة جــاري، پــس :واژگــان كليــدي
 .اي، عقود مشاركتي گذاري، قرض بدون بهره، ربا، وكالت عام، عقود مبادله سرمايه

 مقدمه

هـا بـا     بانـك . آيـد  هـاي اقتـصادي بـه شـمار مـي          ترين بخش  مروزه بانكداري، يكي از مهم    ا
ـ    ها و پرداخت   سازماندهي و هدايت دريافت     تجـاري و بازرگـاني را تـسهيل         هـاي   هها، امر مبادل

از طـرف ديگـر، بـا تجهيـز         . شـوند  كرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شكوفايي اقتصاد مي         
سـو    هاي توليـدي و تجـاري، از يـك         ها به سمت بنگاه    شت و هدايت آن   اندازهاي ريز و در    پس

 ،كننـد و از سـوي ديگـر    هاي راكد و احياناً مخرّب اقتصادي را به عوامل مولّد تبديل مي          سرمايه
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كردنـد،   وري پاييني كار مـي     ساير عوامل توليد را كه به جهت نبود سرمايه بيكار بودند يا با بهره             
هـا عوامـل مهـم       دهنـد و سـرانجام، بانـك       وري بـاال سـوق مـي       ا بهـره  به سمت اشتغال كامل ب    

با قبض و بسط اعتبـارات  و هاي مركزي هستند،   هاي بانك  هاي پولي، و مجريان تصميم     سياست
بانكي و هدايت وجوه از بخشي به بخش ديگر، گذشته از تثبيت اقتـصاد در سـطح كـالن، بـه                     

 ).37ص : 1380وسويان، م (پردازند هاي اقتصادي نيز مي تنظيم بخش

 هنگامي بر نظام بانكي و صنعت بانكداري مترتّب است          ،روشن است كه آثار و نتايج پيشين      
ـ           كه نظام بانكي در بخش      خـدمات حـساب     ةهاي اساسي تجهيز منـابع، اعطـاي تـسهيالت، ارائ
 .دهاي پولي و بانكي، به صورت جامع، منطقي، كارآمد و پويا عمل كن جاري، و تنظيم سياست

 بانكـداري   ةپس از پيروزي انقالب اسالمي و تغيير نظام بانكي، يكي از اشكاالتي كه دربـار              
، عدم جامعيـت و ناكارآمـدي بخـش تجهيـز     شود ميبدون رباي جمهوري اسالمي ايران مطرح      

هـا و روحيـات صـاحبان وجـوه،           انگيزه ةدر اين مقاله، نخست با مطالع     . منابع نظام بانكي است   
 و در بخـش دوم،     ، داراي چه راهكارهايي باشـد     ديم كه نظام جامع پولي و مالي، باي       ده نشان مي 

كنيم و در بخش سوم،      هاي بانكداري متعارف را بيان مي      جايگاه، تعريف، انواع سپرده و ويژگي     
 خـواهيم كـرد   هاي بانكداري بدون رباي ايران را از جهت جامعيت و كارآمدي نقد و بررسي                حساب

 .خواهيم دادهاي بانكي ارائه   الگوي پيشنهادي، نظام جديدي براي سپردهةيي، با ارائو در بخش نها

 هاي صاحبان وجوه مازاد اهداف و انگيزه

هاي گونـاگوني بـراي وجـوه     امروزه مردم و مؤسسات حقيقي و حقوقي، با اهداف و انگيزه 
ن اسـت كـه متناسـب بـا همـه      ترين نظام پولي و مالي آ موفّقو كنند،  ريزي مي  مازاد خود برنامه  

هاي ذيل براي صاحبان وجوه مطرح       طور معمول، انگيزه    به. ها بتواند راهكار طرّاحي كند     انگيزه
 ).53 و 52ص : 1381موسويان،  (است

  ؛حفظ و نگهداري وجوه مازاد. 1
  ؛ پوليهاي هتسهيل در مبادل. 2
 ؛كسب درآمد. 3

  ؛الحسنه مشاركت در ثواب معنوي اعطاي قرض. 4

 .كمك به عمران و آباداني كشور. 5
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ها در مقابل هم نبوده، با هم منافاتي  توجه به اين نكته ضرورت دارد كه اين اهداف و انگيزه        
گفته را همزمان داشته باشد؛      گذار ممكن است چند هدف از اهداف پيش        ندارند؛ بنابراين، سپرده  
گـر كـسي قـصد مـشاركت در ثـواب معنـوي             هاي اسالم و تحريم ربـا، ا       البتّه با توجه به آموزه    

 .تواند قصد كسب درآمد و سود داشته باشد الحسنه را دارد نمي قرض

 روحيات صاحبان وجوه

آن گروه از صاحبان وجوه كه يگانه هدف يا يكي از اهدافشان، كسب درآمد و سود اسـت،                  
 .شوند شناختي به سه گروه تقسيم مي از جهت روحيات و روان

هـاي آينـده      دگرگـوني  ةشـناختي، دربـار     گروهي از مردم از جهت روان      :پذير سكافراد ري . 1
هـايي   هايشان در زمينه   دهند سرمايه  اين گروه ترجيح مي   . پذيرند نداشته، و ريسك  نگراني زيادي   

 .گذاري شود؛ گرچه با ريسك و مخاطراتي همراه باشد كه سود و درآمد انتظاري بااليي دارد، سرمايه

كنند و   ريسك و مخاطره را تحمل مي    ، گروهي از مردم فقط در حد متعارف       :عارفافراد مت . 2
 .كنند؛ هر چند سود انتظاري، باالتر باشد  ريسك از آن باالتر رود، اقدام نميةهر وقت انداز

دهنـد    گروهي از مردم از ريسك و مخاطره گريـزان بـوده، تـرجيح مـي               :گريز افراد ريسك . 3
پولي و مالي    نظام جامع    ،بنابراين؛  داشته باشند؛ گرچه آن درآمد پايين باشد      درآمد ثابت و معيني     

كننـدگان   عرضه( روحيات صاحبان وجوه     ةها و متناسب با هم      اهداف و انگيزه   ة متناسب با هم   بايد
از يك طرف و متناسـب بـا نيـاز و سـاليق متقاضـيان وجـوه، مؤسـسات پـولي و مـالي و                         ) پول

 .ند تا بتواند پاسخگوي همه مردم باشدراهكارهاي مناسب طراحي ك

 جايگاه و تعريف بانك

 بين مؤسسات پولي و مالي وجود دارد و ايـن مرزبنـدي هـر     يدر اقتصاد، مرزبندي مشخص   
 افـراد نيكوكـار و خيـر كـه          .كنند  خاص هدايت مي   ةگروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسس       

 سـراغ مؤسـسات خيريـه و        ، از وجـوه خـود هـستند       آخرتـي درصدد كسب ثـواب معنـوي و        
 افرادي كه درصدد كسب سود و درآمد از طريق وجـوه مازادشـان بـوده و                 ؛روند المنفعه مي  عام

 ســراغ ، ســود انتظــاري بــاالتر، درجــاتي از مخــاطره و ريــسك را بپذيرنــدبرابــرحاضــرند در 
صـدد  رونـد و افـرادي كـه در        ها مـي   گذاري و امثال آن    هاي سرمايه  هاي سهامي، شركت   شركت

  شان هـستند و از جهـت روحـي بـه كارهـاي ريـسكي                ن از طريق وجوه مالي    كسب درآمد معي
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 تقاضاي وجوه نيز    ة در ناحي  .روند ها و مؤسسات پولي مشابه آن مي        سراغ بانك  ،اي ندارند  عالقه
 افراد نيازمند و مـستحق كمـك مـالي، سـراغ مؤسـسات خيريـه و         .مطلب به همين منوال است    

 درصـدد   ، شريك بوده  يافتن صاحبان مؤسسات توليدي و تجاري كه دنبال         ؛روند المنفعه مي  عام
كننـد و آن گـروه از         از طريق فروش سهام اقدام مي      ،انتقال ريسك و مخاطرات اقتصادي هستند     

كنندگان و صاحبان مؤسسات توليدي و تجاري كه دنبـال اسـتقراض بـوده و حاضـرند                  مصرف
 هـا و     سـراغ بانـك    ، توليد داشته باشـند    ة زندگي و هزين   ةزين بهره در ه   صورتني را به    مبلغ معي

بانك، مؤسسة اقتصادي خاص است كه در تعريف آن          ،بنابراين؛  روند مؤسسات پولي مشابه مي   
  :توان گفت مي

هاي مشتريان، به منظور كـسب سـود،          بانك يك مؤسسه انتفاعي است كه با سرماية خود و يا سپرده           
 ).103ص: 1380مجتهد، (نمايد  ا، دادن وام، اعتبار و خدمات بانكي ميه آوري سپرده اقدام به جمع

 بانكداري متعارفهاي  سپردههاي  و ويژگيانواع 

ي، بندي كلّ هاي بانكي در بانكداري متعارف، تنوع فراواني دارند؛ اما در تقسيم       سپرده ،امروزه
  .هاي ذيل هستند  و داراي ويژگيدشون تقسيم ميدار  انداز و مدت هاي جاري، پس سپردهبه سه گروه 

در برخـي  (هـاي جـاري، صـفر      پرداختي بـراي حـساب  ةدر بانكداري متعارف، نرخ بهر   . 1
مـدت، در    هاي كوتاه   براي سپرده  ؛انداز، در حد كم    هاي پس   براي سپرده  ؛)كشورها در حد ناچيز   

ا مديريت نـرخ بهـره و بـا         ها ب  بانك. هاي بلندمدت در حد باال است      حد متوسط، و براي سپرده    
گريـز و متعـارف    استفاده از اثر انگيزشي درآمد بهره، تمام وجوه مازاد بر مصرف افـراد ريـسك       

 .كنند جامعه را جذب مي

هـا را كنتـرل و       هـا، حجـم سـپرده       انـواع سـپرده    ةدر بانكداري متعارف، با تغيير نرخ بهر      . 2
هـاي    حساب ةثبات نياز داشته باشد، نرخ بهر       با  اگر بانكي به منابع    ،د؛ براي مثال  شو مديريت مي 

دهـد؛ در نتيجـه، مـردم بخـشي از           انداز را كاهش مـي     مدت و پس   بلندمدت را افزايش، و كوتاه    
كنند و اگـر بانـك، بـا مـازاد           مدت منتقل مي    بلند ةمدت را به سپرد    انداز و كوتاه   هاي پس  سپرده

هـاي بلندمـدت، از     رود، با كاهش نرخ بهره حـساب  اش باال  هاي بهره  منابع مواجه شود و هزينه    
 .آورد  بهره را پايين ميةها كاسته، هزين حجم آن

دار نـشان    هـاي مـدت     سـپرده  ة وام و اعتبارات بـانكي و نـرخ بهـر          ةهاي بهر  بررسي نرخ . 3
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كند كه بعـد از كـسر نـرخ تـورم،            هاي مذكور را چنان تعيين مي      دهد بانكداري متعارف نرخ    مي
انـداز   هـاي پـس     البته اين مطلـب در سـپرده       ؛گذاران مثبت باشد   اقعي براي بانك و سپرده     و ةبهر

 ولـي   ؛كننـد   واقعي منفي دريافت مي    ة بهر ،انداز  پس ة صاحبان سپرد  ،ها  برخي سال  .حتمي نيست 
 .شود  دريافتي جبران مية بهرةاز كاهش ارزش پول به وسيلمهمي  بخش ،در مجموع

تـر كـشورها چـون       هاي بانكي در بيش     ماهيت حقوقي سپرده   ةدربارديدگاه رايج و معتبر     . 4
ايـن اسـت كـه      ) پيش از تغيير قانون عمليات بانكي بدون ربـا        (امريكا، انگليس، فرانسه و ايران      

دار، همگي ماهيت قرض دارند و بر همين اساس، فقيهـان            انداز و مدت   هاي ديداري، پس   سپرده
شمرند و در صورت تعلّق      ها را از مصاديق قرض مي       حساب اسالم در كشورهاي گوناگون، اين    

دار حـرام بـوده، در       انـداز و مـدت     هاي پس   سپرده ، بنابراين ؛دانند بهره، قرض ربوي و حرام مي     
 ).70  ـ53ص: موسويان، همان(ند  قابل اجرا نيست،جوامع اسالمي از جمله ايران

 تعريف بانك در بانكداري بدون رباي ايرانو جايگاه 

 صـورت  و جايگـاه بانـك بـه         ، تعريفي از بانك ارائه    ،در قانون عمليات بانكداري بدون ربا     
 مـوارد مربـوط بـه       ة اما با مطالعـ    ؛ است نشدهمالي تبيين    اي خاص از مؤسسات پولي و      مؤسسه

 دربارةتوان ديدگاه قانونگذار     وظايف نظام بانكي و مواد مربوط به تخصيص منابع مي          اهداف و 
  .دست آورده بانك را ب

 پنـدارد؛ بـه   اي جامع مـي    توان دريافت كه قانونگذار، بانك را مؤسسه        از بررسي اين مواد مي    
پردازند؛ در قـسمتي      الحسنه مي   طوري كه در قسمتي از آن به امور خيرية جذب و اعطاي قرض             

كشي و اعطاي جوايز ميليوني بـراي برنـدگان           آزمايي مشغول قرعه    ديگر همانند مؤسسات بخت   
گذاري به خريد     هاي سرمايه   شانس هستند؛ در قسمتي ديگر همانند بازار بورس و شركت           وشخ

پردازند،   گذاري مستقيم مي    و مشاركت مدني و سرمايه    ) مشاركت حقوقي (و فروش اوراق سهام     
از ديـدگاه   به عبـارت ديگـر،      . و در قسمتي ديگر به مبادالت مالي و تنزيل اسناد بدهي مشغولند           

 .دهد هاي مربوط به همة مؤسسات پولي و مالي را انجام مي بانك همة فعاليتقانونگذار، 

 انواع سپرده در بانكداري بدون رباي ايران

  .پردازد  تجهيز منابع پولي ميةفصل دوم قانون بانكداري بدون ربا، طي مواد سه تا شش، به مسأل
  .شود ها به سه گروه ذيل تقسيم مي ردههاي اجرايي، انواع سپ نامه با توجه به قانون بانكداري و آيين
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 )الحسنه قرض(سپرده جاري . 1

 حـساب   ماننـد حساب جاري در عمليات بانكداري بدون رباي ايران، ماهيت قرض دارد و             
ها خدمات حساب جاري را در اختيار صـاحب          هاي متعارف است و همانند آن      جاري در بانك  

اسـتفاده از  . گيـرد  ها هيچ سـودي تعلّـق نمـي    گذارد و به موجودي اين گونه حساب      حساب مي 
نيـازي صـاحب     هـا و بـي     حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانك، موجب تسهيل پرداخت          

 .شود داري وجوه نقدي مي حساب از حمل و نگه

ها مطابق ماهيت عقد قرض به ملكيت بانك در آمده،        اين حساب  ةوجوه فراهم شده از ناحي    
 قـانوني و ذخـاير احتيـاطي،        سـپرده توانند بـا رعايـت       ها مي  بانك. بودجزو منابع بانك خواهد     

بهمنـد و    (كار گرفته، سود كـسب كننـد        ، به 3باقيمانده وجوه را از طريق عقود مندرج در ماده          
 ).39ص: 1374بهمني، 

 )الحسنه قرض(انداز   پسةسپرد. 2

 بانكـداري متعـارف     انداز در   حساب پس  همچونانداز نيز ماهيت قرض دارد و        حساب پس 
اي پرداخـت    انـداز، بهـره    است با اين تفاوت كه در بانكداري بدون ربا، به صاحبان حساب پس            

دهد كه وجوه مازاد بر نيـاز خـود را بـه هـر               حساب مذكور اين امكان را به مردم مي       . شود نمي
ون بر آن، صاحبان افز. ميزاني باشد به بانك بسپارند و هر گاه نياز داشتند، از بانك دريافت كنند         

الحسنه اعطـايي از طـرف بانـك مـشاركت كـرده، از اجـر و ثـواب         ها در امر قرض  اين حساب 
آمده، جزو منابع خواهد     وجوه اين حساب نيز به مالكيت بانك در       . شوند مند مي  آخرتي آن بهره  

طـاي  وجـوه را بـه اع     احتيـاطي، بخـشي از ايـن        ذخيـره    قانوني و    سپردهها با لحاظ     بود و بانك  
كار گرفتـه، سـود        به 3الحسنه اختصاص داده، بخش ديگر را از طريق عقود مندرج در ماده              قرض

هـا، امتيـازات و جـوايز را         اي اولويـت   انداز، پاره  ها براي تشويق مردم به پس      بانك. كنند كسب مي 
 ).81ص: همان (گيرند ها در نظر مي براي صاحبان اين حساب

 دار تگذاري مد  سرمايهةسپرد. 3

هـا   بانـك . است» وكالت« ةگذاري، رابط  هاي سرمايه   بانك و صاحب سپرده در حساب      ةرابط
بـه شـرط   وجوه اين حساب را به وكالت از صاحبان سپرده در امور مشاركت، مـضاربه، اجـاره          



 

38  

ال 
س

رم 
چها

 /
يز 

پاي
13

83
  

گـذاري مـستقيم، معـامالت سـلف و جعالـه            تمليك، معامالت اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه     
دار را تعهد، و منافع حاصـل        گذاري مدت  ها باز پرداخت اصل سپرده سرمايه      بانك. ندگير كار مي  به

از عمليات مذكور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعايت سهم منابع بانك، پس                  
 .كنند ها تقسيم مي  بين صاحبان سپرده،الوكاله ها و حقّ از كسر هزينه

ود از ابتدا روشن نيست؛ اما بـه سـبب گـستردگي عمـل و تنـوع                 ها ميزان س   در اين حساب  
طـوري كـه بانـك        معامالت، اطمينان هست كه سود مناسبي عايد اين وجوه خواهـد شـد؛ بـه              

  ).101ص: همان (الحساب بپردازد تواند پيش از حسابرسي، به آنان سود علي مي

 نقد و بررسي تجهيز منابع در بانكداري بدون رباي ايران

 )الحسنه قرض( جاري ةسپرد. 1

هـاي    ديـداري در بانـك     ةاين حساب از جهت ماهيت حقوقي و كيفيت عمل، همانند سپرد          
اشخاص حقيقي و حقوقي، با افتتاح حساب جاري، وجوه مازاد بر نياز خـود را               . متعارف است 

ب اسـتفاده از خـدمات حـسا       گيرند تا در زمان مناسـب بـا        به بانك تحويل داده، دسته چك مي      
گـذاران ايـن      سـپرده  ةجـا كـه انگيـز       پولي خود از آن استفاده كنند و از آن         هاي  هجاري در مبادل  

  پولي از طريق خدمات بانكي است، بـه        هاي  هحساب حفظ و نگهداري وجوه و تسهيل در مبادل        
ها از اين پندار     گويا اطالق اين واژه بر اين حساب      . درست نيست » الحسنه قرض «ةكارگيري واژ  

الحسنه اسـت؛ در حـالي كـه ايـن درسـت             اي قرض  گيرد كه هر قرض بدون بهره      مه مي سرچش
يابد كه قرض دهنده براي      الحسنه هنگامي معنا مي    مطابق مضمون آيات و روايات، قرض     . نيست

دهد؛ بنابراين اگـر     كسب پاداش معنوي به فرد نيازمندي كمك كرده، به او قرض بدون بهره مي             
... يگري چون حفظ پول، تسهيل در معامالت، نقل و انتقـال وجـوه و               قرض دهنده با اغراض د    

مبلغي را به بانك يا غير آن قرض دهد، اگر چه قـرض بـدون بهـره و از نظـر اسـالم مجـاز و                          
تـر   كـه گذشـت، بـيش      كنـد و چنـان     صـدق نمـي   » الحـسنه  قـرض «مشروع است، بر آن عنـوان       

 .كنند گذاري مي سپردهبا چنين اغراضي ها  بانكگذاران حساب جاري  سپرده

 )الحسنه قرض(انداز  سپرده پس. 2

هـاي بـانكي، و ويژگـي آن ايـن اسـت كـه               هاي رايج نظـام    انداز، از سپرده   هاي پس  حساب
هاي جاري خود را براي مدت نـامعين بـه           اشخاص حقيقي و گاه حقوقي، وجوه مازاد بر هزينه        
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گيرند تا هنگام نياز، وجوه مذكور را       نداز مي ا  پس ة دفترچ ، آن برابرچنين حسابي واريز كرده، در      
هـا   طور عمـوم بـه آن      هاي سنّتي به   اي قرض است و در بانك      ماهيت چنين سپرده  . دريافت كنند 

در بانكداري بدون ربـا، پرداخـت بهـره ممنـوع اسـت؛ امـا بـراي تـشويق                   . گيرد بهره تعلّق مي  
 بـدون شـرط و تعهـد قبلـي پرداخـت      اين جـوايز كـه  . گيرند گذاران جوايزي در نظر مي  سپرده
  .شود صورت نقدي و جنسي است و از طريق قرعه بين صاحبان حساب توزيع مي  شود، به مي

انداز به اين صـورت كـه در قـانون عمليـات              پس ةالحسنه در سپرد   استفاده از قرارداد قرض   
 . اشكاالت متعددي دارد،شود بانكداري بدون ربا آمده و عمل مي

اي اسـت كـه فـرد        الحسنه عبـارت از قـرض بـدون بهـره           قرض ،ات و روايات  مطابق آي . 1
دهد تا بـا اسـتفاده از ارزش زمـاني پـول، فـرد نيازمنـد،                 نيكوكاري در اختيار نيازمندي قرار مي     

كه بانكي  انداز   هاي پس  الحسنه در سپرده    قرض ةكارگيري واژ ه   پس ب  ؛احتياج خود را تأمين كند    
سـراغ بانـك    ... يگري چون حفظ و نگهداري وجوه، كسب درآمد و        ها به اغراض د    صاحبان آن 

 ).52  ـ47ص: 1378نيا،  هادوي ( استامعن  بي،درونمي

انداز، با توجه به بار ارزشـي        هاي جاري و پس    الحسنه در سپرده   وارد كردن قرارداد قرض   . 2
دولت و مجلـس،    والن نظام بانكي،    ؤاين قرارداد، باعث شده ذهنيت مردم، كارگزاران بانك، مس        

 تغييـر كـرده و بانـك را    ، بانك كه به تعريـف همـه، بنگـاه تمـام عيـار اقتـصادي اسـت               دربارة
پذير و ابزار كار دولت و مجلس در مواقع بـروز             آسيب قشرهاياي خيريه كه جوابگوي      مؤسسه

  وجود تسهيالت  اع شاهد روشن اين مد    .دانند است، مي ... حوادث غيرمترقبه چون سيل، زلزله و     
وسـيله مجلـس      و بـه   ، دولت ارائـه   از سوي تكليفي در قانون بودجه ساالنه است كه همه ساله          

 .شود تصويب مي

هـا نتواننـد سـودي       انداز باعث شده بانك    هاي پس  الحسنه در سپرده   داد قرض ركارگيري قرا ه  ب. 3
 )سـره   قـدس (ني از جمله حضرت امام خمي     نهاي چرا كه به فتواي مشهور فق      ؛گذاران بپردازند  به سپرده 

هـر چنـد بـراي جبـران        اشتراط هر نوع زياده و بنا گذاشتن بر هر نوع زياده در قرارداد قرض،               
 در حـالي كـه طـي    ؛)290، ص2ج : 1376امام خميني، (آيد  كاهش ارزش پول، ربا به شمار مي 

 يعني صاحبان سـپرده     ؛ درصد بوده است   20 نرخ متوسط تورم بيش از       1383 - 1363هاي   سال
طـور متوسـط     بـه ، بلكـه دست آورنـد ه شان ب اند درآمدي از محل سپرده    نداز نه تنها نتوانسته   ا پس

  و، )199ص : 1380موســويان،(انــد   درصــد از تــوان خريدشــان  را نيــز از دســت داده20ســاالنه 
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آورنـد و    دسـت مـي   ه  ها سود خوبي ب     اين سپرده  ةكارگيري ماند   هها با ب   اين در حالي است كه بانك     
 .گذاران را دارند رداخت بخشي از آن به سپردهتوان پ

هـاي    سـپرده  ةهـا، مانـد    دهـد كـه بانـك      ربا نشان مـي   بدون   بانكداري   ة بيست سال  ةتجرب. 4
 و  ،گذاري هاي سودآور سرمايه   احتياطي در زمينه  ذخيرة   قانوني و    سپردهانداز را پس از كسر       پس

با اين اعتقـاد كـه قـرارداد فيمـابين       (كنند،  سود منابع بانك تملك مي     صورتسود حاصله را به     
گذاري به ملكيـت بانـك    الحسنه است و منابع بعد از سپرده  گذاران و بانك، قرارداد قرض     سپرده

 جـوايز بانـك از      صـورت گذاران بخشي از آن سود را به          سپس براي تشويق سپرده    ؛)آيد مي در
 . داردبسياريمدهاي منفي يا پ،پردازند، و اين گذاران مي كشي به بعضي از سپرده طريق قرعه

 از جهـت واقعـي حاصـل        ،گرچه سود حاصله از جهت حقوقي متعلق به بانك اسـت          . اول
 اعطاي بخشي از سود حاصله آن هـم از          . آنان است  ةگذاران و متعلق به هم     كاركرد منابع سپرده  

آمد اسـت   ترين شكل توزيع در     ظالمانه ،انداز طريق قرعه به گروه اندكي از صاحبان حساب پس        
 .گيرد به اسم اسالم انجام ميمتأسفانه اين كار و 

كـشي و اعطـاي جـوايز فريبنـده و           اندازها به صورت قرعـه     تقسيم سود حاصل از پس    . دوم
 سـنگين  ة بـر تحميـل هزينـ   افـزون ... هـا و   از طريق راديو، تلويزيون، روزنامـه     گستردهتبليغات  

ـ      ،نزل داده  مهم اقتصادي ت   ةتبليغات، بانك را از سطح مؤسس       ملـي و    ة در رديف مؤسـسات اعان
 .دهد آزمايي قرار مي بخت

هـاي   شـود سـپرده     باعث مـي   ،كه گذشت اي    گونهبه  گسترده  اعطاي جوايز و تبليغات     . سوم
بـسياري از   كـه   دهـد     تجربـي نـشان مـي      ةمطالعـ .  ثبـات خـود را از دسـت بدهنـد          ،انـداز  پس

 .كننـد   را از بانكي بـه بانـك ديگـر منتقـل مـي      منابع خود،كشي  به دنبال هر قرعه ،گذاران سپرده
 .شود ها مشكل مي  آنةريزي براي استفاده از ماند ها، برنامه با از بين رفتن ثبات سپردهكه روشن است 

 قرارداد  صورتالحسنه به     از اين حكايت دارد كه انتخاب قرارداد قرض        ، اين اشكاالت  ةهم
 نيـست و بـا روح قـرارداد         درسـتي  انتخـاب    ،انـداز   پـس  ةجايگزين قرض با بهره بـراي سـپرد       

الحسنه كه قراردادي خيرخواهانه است و با روح صنعت بانكـداري كـه بنگـاهي تجـاري                  قرض
 .تناسب نداردگذاران،  هاي سپرده و اهداف و انگيزهاست 
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 دار گذاري مدت  سرمايهةسپرد. 3

گـذاري   هاي سرمايه  سپردهها، وجوه    مطابق مواد سه تا شش قانون بانكداري بدون ربا، بانك         
هـا تحويـل گرفتـه، در جايگـاه وكيـل            دار را در قالب حقوقي عقد وكالت، از صاحبان آن          مدت
گذاران، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معـامالت اقـساطي، مزارعـه،                سپرده

. گيرند كار مي   به) خريد دين  (∗گذاري مستقيم، معامالت سلف، جعاله و تنزيل       مساقات، سرمايه 
دار را تعهد يا بيمـه، و منـافع حاصـل از             گذاري مدت  هاي سرمايه  توانند اصل سپرده   ها مي  بانك

عمليات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعايت سهم منابع بانك پـس                  
 .الوكاله بين صاحبان سپرده تقسيم كنند ها و حقّ از كسر هزينه

گذاران، به سود  از ماهيت عمليات پيدا است، سود بانك و به تبع آن، سود سپردهكه  چنان
گفته بستگي دارد و سود برخي از آن معامالت چون مشاركت،  حاصل از معامالت پيش

شود و از قبل  مي مالي مشخّص ةگذاري مستقيم در پايان دور مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمايه
هاي اقتصادي و به  يجه، سود كلّ بانك از قبل قابل تعيين نبوده، به سود بنگاهقابل تعيين نيست؛ در نت

دربارة  عملي بانكداري بدون ربا ةبررسي نظري و تجرب. يك معنا كلّ اقتصاد بستگي خواهد داشت
 .دار از دو مشكل اساسي حكايت دارد هاي مدت سپرده

انكداري بـدون ربـا عمـل شـود و          هاي تخصيص منابع در ب      شيوه ةاگر به مقتضاي اولي   . اول
گذاري مستقيم، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه و         مدهاي واقعي سرمايه  ياها به پ   بانك

ن نخواهـد  دار سود معي گذاران مدت   سود سپرده  ، سود بانك و به تبع آن      ،ها ملتزم باشند   امثال آن 
اد و كل اقتصاد خواهد بود و اين هاي طرف قرارد  بلكه متغير و مرتبط با تحوالت آتي بنگاه    ؛بود

 ، انتظاري كار كننـد    ي افرادي كه حاضرند با سودها     ،پذير  افراد ريسك  فقطشود كه    امر باعث مي  
 ؛گريـز هـستند    ها، افراد متعـارف و ريـسك        در حالي كه مشتريان اصلي بانك      ؛سراغ بانك بيايند  

     دسـت آورنـد و     ه  شان ب  پردهاي از محل س    ن و بدون مخاطره   كساني كه دوست دارند درآمد معي

                                                                 
و مقـرّرات اجرايـي     ) خريد دين (نامه موقّت تنزيل اسناد و اوراق تجاري          عمليات مربوط به خريد دين بر مبناي آيين        ∗

 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و متعاقباً در شوراي نگهبان نيز مطـرح و  26/8/1361آن كه در جلسه مورخ     
نامـه مـذكور،      ريت آرا، منطبق بر موازين شرعي و قانون اساسي شناخته شده است و نيز اصالحيه بعدي آيـين                 به اكث 

ها بايد بر حقيقي بودن بـدهي         نامه، بانك   مطابق مواد آيين  . پذيرد   شوراي پول و اعتبار، انجام مي      24/9/1366مصوب  
  .دهكار اطمينان يابند، و معتبر بودن ب)سفته يا برات حاكي از معامله واقعي باشد(
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گذاران اصلي بانك پاسخ     ست كه بانكداري بدون ربا از جهت نظري براي سپرده          ا اين بدان معنا  
گرفتن ماهيت اوليه قراردادها     هاي تجاري با ناديده     البته بانك  ؛مناسب و راهكار قابل قبول ندارد     

ن هاي معي  را تثبيت كرده و نرخ     صوري و غيرواقعي، بازده تسهيالت اعطايي        هاي  هو انجام معامل  
دهنـد و     نرخ را مـي   گذاران اعالن و در پايان دوره همان         الحساب به سپرده    سود علي  صورتبه  

 .اند مشخص تغييراتي دادههاي  فقط در برخي سپرده

هـاي انـواع     دهـد كـه نـرخ       ايران نـشان مـي     ي بانكداري بدون ربا   ةعملكرد بيست سال  . دوم
 ،هـاي بـازار    هاي بانكي نه براساس واقعيـت      هاي انواع سپرده   بع آن نرخ  تسهيالت اعطايي و به ت    

. شـود  هـا ابـالغ مـي      شوراي پول و اعتبار تعيين و بـه بانـك          به وسيلة بلكه به صورت دستوري     
دهد نظـام    ستون پنجم و ششم جدول نشان مي      . دهد  چنين روشي را نشان مي     ة نتيج ذيلجدول  

ـ      گذاري كوتاه مدت، براي سپرده ايههاي سرم بانكي نه تنها براي سپرده     ه هـاي بلنـد مـدت نيـز ب
 .استپرداخته جاي سود واقعي، ضرر واقعي 

  )درصد (ها هاي تجاري به سپرده سود پرداختي بانك

 نرخ سود اسمي  سال
 كوتاه مدت

 نرخ سود اسمي
   سود واقعيخنر  نرخ تورم بلند مدت

  كوتاه مدت
  نرخ سود واقعي

  بلندمدت
1363  2/7 9 4/10 2/3-  4/1-  
1364  6 8 9/6 9/0-  1/1  
1365  6 5/8 7/23 7/17-  2/15-  
1366  6 5/8 7/27 7/21-  2/19-  
1367  6 5/8 9/28 9/22-  4/20-  
1368  6 5/8 4/17 4/11-  9/8-  
1369  5/6 13 9 5/2-  4  
1370  5/6 14 7/20 2/14-  7/6-  
1371  5/7 15 4/24 9/16-  4/9-  
1372  8 16 9/22 9/14-  9/6-  
1373  8 16 2/35 2/27-  8/19-  
1374  8 5/18 4/49 4/41-  9/30-  
1375  8 5/18 23 15-  5/4-  
1376  8 5/18 3/17 3/9-  2/1  
1377  8 5/18 20 12-  5/1-  
1378  8 5/18 4/20 4/12-  9/1-  
1379  8 5/18 6/12 6/4-  9/5  
1380  7 17 4/11 4/4-  6/5  
1381  7 17 8/15 8/8-  2/1  
1382  7 17 6/15 6/8-  4/1  

  -25/6  -46/13  6/20  35/14  14/7  نگينميا

 هاي گوناگون استخراج شده از گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي سال: مأخذ
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ها به صورت دستوري و نتايج آن به قانون عمليات بانكداري بدون             البته موضوع تعيين نرخ   
اني كه نظام بانكي ايران ربوي بود        از انقالب، زم   پيش و   1363 قبل از سال     .ربا اختصاص ندارد  

ـ  ؛له از همين قرار بود    أنيز مس  گـذاران    سـپرده 1362 تـا  1350 ي زمـان ةطـوري كـه در فاصـل     ه   ب
 درصـد بهـره واقعـي     6بلند مدت   گذاران    درصد و سپرده   7/7مدت به طور متوسط ساالنه       كوتاه

 .)198ص : همانموسويان، (اند  منفي و در حقيقت ضرر دريافت كرده

 بازار با اين استدالل است      سازوكارها به صورت دستوري و عدم واگذاري آن به           يين نرخ تع
يد تـورم را در پـي       دشود و اين تش    ها باعث افزايش نرخ تسهيالت بانكي مي       كه آزادسازي نرخ  

 بيش  ة تجرب ،ن خود را دارد   ان و مخالف  ا موافق ،اين استدالل گرچه از جهت نظري     . خواهد داشت 
دهد كه سياست موفقي نبوده است و علت         نشان مي ) 1382 تا   1350از سال   (ران  از سي سال اي   

 .ذيل جستتوان در مسائل  آن را مي

در مقايـسه بـا      )گـذاري  هـاي سـرمايه    به ويژه سود سـپرده    (هاي بانكي    اگر سود سپرده  . اول
 بـزرگ فـراهم     هاي مبالغ  ها به ويژه سرمايه     زمينه براي فرار سرمايه    ،هاي جهاني پايين باشد    نرخ
 واقعـي بـه   ة درصـد بهـر   7 تـا    3هاي بزرگ دنيا ساالنه رقمـي بـين           كه بانك  وضعي در   .آيد مي

گذار راضي بـه تحمـل نـرخ سـود واقعـي منفـي               دهند، طبيعي است كه سپرده     گذاران مي  سپرده
هاي هنگفـت بـه سـوي كـشورهاي خلـيج،             آمارهاي موجود كه از خروج سرمايه      .نخواهد بود 
 .كنند، گواه اين مطلب است پا حكايت ميتركيه و ارو

اندازها به سمت بازارهاي غيررسمي پـول        ، بخش قابل توجهي از پس     وضعيدر چنين   . دوم
، 36 ةهاي بهر   وجود نرخ  .شوند هاي بسيار بااليي قرض داده مي      ، و با نرخ   هسرمايه كشيده شد  و  
 از رونـق بـازار   ،م شـرعي و غيرشـرعي بـين مـرد    گونـاگون هـاي     درصدي به اسم   60 حتي   48

 .غيررسمي پولي در كشور حكايت دارد

هـاي   اندازهاي خـود را بـه شـكل دارايـي          دهند پس  ، افراد ترجيح مي   وضعيدر چنين   . سوم
 ميليـون   5/6ثبـت   . غيرنقدي چون زمين، ساختمان، طال، ارز و كاالهاي بادوام نگهـداري كننـد            

 بـانكي نـشان از عـدم رضـايت       نظـام هـا از     تلفن همراه و خروج چند هـزار ميليـاردي سـپرده          
 . بانكي داردنظامبازده از گذاران  سپرده

داشـتن سـود      پايين نگـاه  با   نه تنها    ، هر چه زمان بگذرد    پيشينروشن است با وجود مسائل      
 تدبيري  يدسياستگذاران پولي با  . يابد  تشديد مي  ، بلكه نهادينه شده   ،يابد  تورم كاهش نمي   ،بانكي
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هايـشان فعاليـت كننـد،       توانند با سرمايه   وجوه احساس كنند اگر خود نمي     بينديشند كه صاحبان    
  گذاراي بـازار رسـمي پـول و سـرمايه بـه ويـژه              ترين و كارآمدترين محل سرمايه     بهترين، سالم 

 . بانكي استنظام

  ايراني اشكاالت بخش تجهيز منابع در بانكداري بدون رباگيري نتيجه

تناسـبي بـا   اوالً  ،نه با توجـه بـه ماهيـت خيرخواهانـه آن        الحس كارگيري قرارداد قرض    به. 1
 ة مؤسـس  ،والنؤديد مردم و مس    باعث شده بانك، در   ثانياً  . نداردبانكي  انداز   پسو   جاري   ةسپرد

بانـك در حـد مؤسـسات       تـا   اعطـاي جـوايز گونـاگون باعـث شـده            ثالثـاً    .خيريه تداعي كنـد   
ـ        نانداز نتوان  گذاران پس  باعث شده سپرده   و رابعاً    آزمايي تنزل كند   بخت ه د به سـود حاصـل از ب

 .كارگيري منابع خودشان دست يابند

 متناسـب بـا افـراد       ،از جهـت نظـري    ربـا   بانكداري بـدون    در  گذاري   هاي سرمايه  سپرده. 2
 . ندارد)گريز افراد متعارف و ريسك(ها  پذير طراحي شده و تناسبي با مشتريان اصلي بانك ريسك

 تـر  بـيش تورم و منفي بودن سـود واقعـي در   در مقايسه با ها  ود سپرده پايين بودن نرخ س   . 3
العـاده   رونـق فـوق  ؛ ثانياً عامل هاي نقدي از كشور  سرمايهحدخروج بيش از اوالً باعث   ها،   سال

انـداز بـه     روي آوردن صـاحبان پـس     ، و ثالثاً سـبب      هاي گزاف  بازار غيررسمي پول با نرخ بهره     
 .شده است هاي غيرمولّد سمت دارايي

 الگوي پيشنهادي

گذاران و با توجه به نقاط     شناختي سپرده  ها و روحيات روان    توجه به اهداف و انگيزه     حال با 
هاي خاصـي در دو فـرض        ضعف و قوت نظام بانكداري متعارف و بانكداري بدون ربا، سپرده          

 بانكـداري   انونتغييـر قـ    فـرض    ،فرض نخـست  . شود دادن تجهيز منابع پيشنهاد مي      براي سامان 
بدون ربا و سوق دادن آن به سمت بانك به معناي واقعي است و فرض دوم بـه معنـاي حفـظ                      

 .در بخش تجهيز منابع استجزئي بانكداري بدون رباي فعلي و تغيير قانون كليت 

 بانكداري بدون رباتغيير قانون فرض نخست، فرض 

آزمايي و نـه شـركت        بخت ةؤسس نه م  ، خيريه ة نه مؤسس  ،در تعريف بانك گذشت كه بانك     
 بلكه بنگاهي اقتصادي است و به هدف كـسب سـود، وجـوه مـازاد افـراد           است؛ گذاري سرمايه



 

رده
 سپ

ابي
رزي

ا
 

رده
 سپ

هاد
يشن

و پ
ي 
انك

ي ب
ها

 
ديد

ي ج
ها

  

45  

 به متقاضيان وجوه اعم از فعـاالن اقتـصادي و       ،حقيقي و حقوقي را در قالب سپرده جذب كرده        
 هـا   ه از معامل   آن گروه  بايد در بازنگري اساسي     ،بر اين اساس  . دهد كنندگان تسهيالت مي   مصرف

 و  هـا   ههاي حاصل را با معامل    كند، تصفيه و خال    ها كه بانك را از بانك بودن خارج مي         و فعاليت 
الحسنه، مضاربه، مزارعه، مـساقات، مـشاركت         عقود قرض  ، براي مثال  ؛هاي ديگر پر كرد    فعاليت

 از ،گـذاري تناسـب دارد   هـاي سـرمايه   ريه و شركتيمدني، مشاركت حقوقي كه با مؤسسات خ   
فـروش اقـساطي، اجـاره بـه شـرط          وكالـت،   قانون عمليات بانكي حذف و قراردادهايي چـون         

ايـن  در  . جبـران كـرد   را   عقد صلح    ةهاي حاصل به وسيل   ويت و خال  قتمليك، جعاله و تنزيل ت    
 و زمينـه بـراي      دهـد   مـي رخ  ذيل   تحوالت   ، مستقل نياز دارد   ةاصالح كه تبيين علمي آن به مقال      

 .شود  پيشنهادي فراهم ميهاي انواع سپرده
 به بانـك بـه معنـاي واقعـي          ،گذاري فاصله گرفته   هاي سرمايه  بانك از مؤسسات خيريه و شركت     . 1

 .شود نزديك مي

در باشـد،   ريزي شده    ن و از قبل برنامه    هاي معي  با نرخ تواند    مذكور مي جا كه بازده معامالت      از آن . 2
 .هاي معين بپردازد نرخگذاران   سپردههتواند ب ميبانك نتيجه 

ها از سنخ حـسابداري       حسابداري آن  ة شيو ،اي دارند   مذكور ماهيت مبادله   هاي  هجا كه معامل   از آن . 3
 .بيشتري خواهند داشتتناسب با ادبيات رايج بانكداري  ،بدهكار و بستانكار بوده

 ها در فرض نخست انواع سپرده

  جاريةسپرد. 1

هاي سـنّتي     جاري در بانك   ة روش كار، همانند سپرد    اين حساب از جهت ماهيت حقوقي و      
گذارد بدين   ها خدمات حساب جاري را در اختيار صاحبان حساب مي          خواهد بود و همانند آن    

ترتيب كه اشخاص و مؤسسات، با افتتاح حساب از طريق دسته چك از موجودي حساب خود                
، طبـق مقـرّرات بانـك       )م يا حوالـه    مستقي ةمراجع(به هر اندازه و به هر صورتي كه مايل باشند           

 .كنند استفاده مي

نيازي  ها و بي   استفاده از حساب جاري، افزون بر حفظ پول در بانك، سبب تسهيل پرداخت            
تـر كـشورها بـراي       جا كه در بيش    از آن . شود داري وجوه نقدي مي   هصاحب حساب از عمل نگ    

 قوقي قرض بـدون بهـره      ح ةتوان از رابط   شود مي  هايي بهره پرداخت نمي    چنين حساب 
هـا بـه     اين حساب  ةاستفاده كرد و در اين صورت، وجوه فراهم شده از ناحي          ) الحسنه قرضنه  (
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 قـانوني   سپردهتوانند با رعايت     ها مي  مالكيت بانك درآمده، جزو منابع بانك خواهد بود و بانك         
 .فاده كنندمدت است   وجوه در اعطاي تسهيالت كوتاهةاحتياطي، از باقيماندذخيره و 

هاي جاري نيـز سـود        اگر بخواهيم مثل معدود كشورهايي براي حساب        كه شايان ذكر است  
 وكالت برويم كه    ةتوان استفاده كرد و بايد سراغ رابط        حقوقي قرض نمي   ةاندكي بدهيم، از رابط   

 .انداز معرّفي خواهيم كرد در حساب پس

 نانداز با سود معي  پسةسپرد. 2

انداز وجود دارد كه مردم       پس ةنام سپرد   اي به  بانكداري متعارف، سپرده  كه گذشت، در     چنان
 ةدارند و هنگام نياز مراجعه كـرده، بخـشي از اندوختـ    وجوه مازاد بر نياز خود را در آن نگه مي        

گيرند؛ انگيزه اصلي مردم از افتتاح اين حساب، حفظ و نگهداري است؛ امـا در پـي                  خود را مي  
كننـد و گذشـت كـه در         ها نيز با اعطاي بهره، مردم را تشويق مي         بانك. دكسب درآمد نيز هستن   

دليـل   الحـسنه بـه   انـداز قـرض    بانكداري بدون ربا، جاي اين حساب خالي است و حساب پس          
صـورت   تواند جايگزين مناسـبي باشـد و گفتـه شـد كـه اعطـاي جـوايز بـه                   نداشتن سود نمي  

ـ   تواند مشوق مؤثّر به    كشي نمي  قرعه  ةتـوان سـپرد    بـا اسـتفاده از عقـود شـرعي مـي          . دشمار آي
بـراي ايـن   . انداز بانكداري متعـارف كـرد   انداز با سود معين طرّاحي و جايگزين سپرده پس    پس

 .ها بدين قرار است ترين آن ترين و بدون اشكال هايي قابل تصور است كه آسان حساب، راه

صـورت عقـد وكالـت در        از خود را به   افراد با مراجعه به بانك، بخشي از وجوه مازاد بر ني          
دهند تا وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه حاصل از       گذاري كنند و به بانك وكالت        بانك سپرده 

فروش اقساطي، اجاره به شرط (ن از طريق عقود با بازده معي  ) صورت مشاع  به(انداز    پس ةسپرد
تمليك، جعاله و خريد ددست آورد ص را براي آنان بهبه جريان انداخته، سود مشخّ) ني. 

 نرخ نسيه، نرخ تنزيل، اجاره و جعاله و ظرفيت          ة كشش بازار دربار   ةبانك، هر ساله با مطالع    
  ني را براي تسهيالت اعطايي از طريق معامالت نسيه، اجاره بـه شـرط تمليـك،            معامله، نرخ معي

بـه  ي خود، چند درصد از آن را     كند؛ سپس با توجه به توان مديريت       جعاله و خريد دين اعالم مي     
گذار بـه    كند؛ در نتيجه، سپرده     را براي صاحبان سپرده اعالم مي      بقيهكم كرده،   عنوان حق الوكاله    

 او را از طريـق معـامالت مـذكور بـه جريـان انداختـه، از سـود                   ةدهد تا سپرد   بانك وكالت مي  
الوكالـه    حـقّ   صـورت   بـه  حاصل، درصد مشخّصي را به صاحب سپرده بپردازد و بقيه را بانـك            
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 درصد  20بيند اگر نرخ اعطايي تسهيالت از طريق معامالت مذكور            بانك مي  ،بردارد؛ براي مثال  
  درصد سـود بـه     12تواند از كلّ منابع       قانوني و ذخاير احتياطي مي     سپردة نرخ   ةباشد، با محاسب  

د خواهـد بـود و بـه         درصـ  4 تـا    2هاي عملياتي بين      كند كه كلّ هزينه     و برآورد مي  دست آورد   
 بـراي  1383كنـد در سـال    اعـالم مـي  گذار بپردازد؛ بنـابراين    درصد به سپرده8تواند    راحتي مي 

گذار نيز با توجه به رقم اعـالم شـده و بـا              سپرده. پردازد  درصد سود مي   8انداز،   هاي پس  سپرده
دهد وجوه   نك وكالت مي  انداز، به با   انداز، با افتتاح حساب پس      پس ةتوجه به ماهيت فقهي سپرد    

  درصد سود به او بپردازد و بقيـه را بـه  8كار گرفته،  او را همراه ديگر وجوه در عقود مذكور به      
 مثال اسـت و     صورتالبته اين ارقام به     ؛   عمليات، خود بانك بردارد    ةالوكاله و هزين   صورت حقّ 
ن نرخ به معناي ثابـت بـودن      ن بود  اقتصادي تغيير كند و معي     اوضاعتواند متناسب با     هر سال مي  

دهـد كـه وجـوه او را همـراه           گذار به بانك وكالت عام مـي       در واقع سپرده  . هميشگي آن نيست  
 اعطاي تـسهيالت كـرده      ،كند هايي كه بانك متناسب با كشش بازار تعيين مي         با نرخ ديگر  وجوه  

       را بـراي    و بخـش ديگـر     گـذار بپـردازد    سـت بـه سـپرده     اني  پس بخشي از سود را كه نرخ معي  
 .هاي عملياتي بردارد الوكاله و هزينه حق

 نگذاري با سود معي  سرمايهةسپرد. 3

 بانكي درآمد كسب كنند و بـه        ة از مردم قصد دارند از طريق سپرد       گروهيكه گذشت،    چنان
ها با طرّاحـي   در بانكداري متعارف، بانك. بپذيرند  جهات روحيات خاص حاضر نيستند ريسك     

دهنـد؛ امـا در بانكـداري        گذاران پاسـخ مـي     دار، به تقاضاي اين گروه از سپرده       تهاي مد  سپرده
 ةتوان هماننـد سـپرد     جا نيز مي   اين. بدون رباي ايران، راهكاري براي اين گروه ارائه نشده است         

تـرين   تـرين و مـشروع     انداز با استفاده از عقود شرعي، راهكارهاي مناسبي ارائه داد و آسان            پس
انداز گذشت؛ يعني افراد با مراجعه بـه بانـك، بخـشي از               پس ةان است كه در سپرد    ، هم كارراه

دهند وجـوه   گذارند و به بانك وكالت مي وجوه مازاد بر نياز مصرفي خود را در اختيار بانك مي  
دست آمده از اين حساب به نحو مشاع، از طريق عقود با بـازده              آنان را به همراه ديگر وجوه به      

به جريـان انداختـه، سـود       ) اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و فروش دين        فروش  (ن  معي
دست آورد  گذاران به ني را براي سپردهمعي. 
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ن مطـرح كنـيم، بانـك       گذاري با بـازده معـي       سرمايه ةانداز را براي سپرد     پس ةاگر مثال سپرد  
، اجـاره بـه     قـساطي فـروش ا   هاي  هكند كه اگر نرخ اعطاي تسهيالت از طريق معامل         مشاهده مي 

ذخيـرة   قـانوني و     سـپردة  نـرخ    ة درصد باشد، بـا محاسـب      20شرط تمليك، جعاله و خريد دين       
 درصد سـود  16تواند  تر است مي  خيلي كمگذاري سرمايههاي  احتياطي كه طبق قاعده در سپرده  

الوكالـه و پوشـش      صـورت حـقّ     درصـد بـه    2حال اگـر    . دست آورد  در مقايسه با كلّ منابع به     
انـداز   هـاي پـس   هها در مقايسه بـا سـپرد   جا كه اين سپرده   از آن (هاي اتّفاقي در نظر بگيرد       ينههز

تر است و طبق قاعـده،       ها آسان  تر و مديريت سپرده    تري دارند، مراجعات مشتريان كم     ثبات بيش 
ي  بـرا  83طـور مثـال، در سـال         كنـد بـه    ، بانك اعالم مي   )تري الزم دارد   الوكاله كم  حقّهزينه و   
گذار نيز بـا توجـه بـه         سپرده. پردازد  درصد سود مي   14گذاري با سود ثابت،      هاي سرمايه  سپرده

ن، گذاري با سود معـي      سرمايه ةرقم مذكور و با توجه به ماهيت فقهي اين سپرده، با افتتاح سپرد            
بـازده  هاي اين حـساب، در عقـود بـا            او را همراه ديگر سپرده     ةدهد تا سپرد   به بانك وكالت مي   

ه را خود بانك به           14ن به كار گرفته،     معيالوكالـه و    صورت حـقّ    درصد سود به او بپردازد و بقي
گـذار هماننـد سـپردة        ارقام به صورت مثال است و وكالـت سـپرده          (هاي عملياتي بردارد   هزينه
 ).انداز عام خواهد بود پس

 نگذاري با سود معي هاي سرمايه انواع سپرده

دو و  (، ميـان مـدت      )يك ساله (دار را به كوتاه مدت       هاي مدت  عارف سپرده در بانكداري مت  
هاي متفـاوت در نظـر       ها نرخ بهره   كنند و براي آن    تقسيم مي ) پنج ساله (، و بلند مدت     )سه ساله 

 .گيرد آن تعلّق مي  تري به  بيشةدارتر باشد، نرخ بهر گيرند؛ يعني هر چه سپرده، مدت مي

جـا   از آن. توان چنين روشي را اعمال كـرد  ن نيز مي  گذاري با سود معي    يههاي سرما  در سپرده 
يابـد،   شود، كاهش مـي    دارتر مي  ها هر چه مدت     قانوني و احتياطي اين سپرده     ةكه اوالً نرخ ذخير   

دارتـر   ثانياً هـر چـه سـپرده، مـدت        . كند  آن تحصيل مي   ةتري از ناحي   بانك به تناسب، سود بيش    
 ةهاي كالن، هزين   ريزي براي طرح   گذار و قابليت برنامه    تر سپرده  راجعات كم شود، به جهت م    مي
صـورت   يابد؛ پس بـه    تري نياز مي   الوكاله كم  تري براي بانك خواهد داشت؛ در نتيجه به حقّ         كم

تـري   الوكالـه كـم   تر و حـقّ  دارتر شود، سود ناخالص بيش   منطقي و طبيعي، هر چه سپرده، مدت      
 .گذار بپردازد تواند رقم باالتري به سپرده  ميخواهد داشت و بانك
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 .دهد را نشان مي) بانك معناي واقعي به(هاي بانكداري بدون ربا طبق فرض نخست  نوع فعاليتذيل جدول 

  در فرض نخستهاي بانك  فعاليت

  تخصيص منابع  تجهيز منابع
  سود  رابطة حقوقي  نوع تسهيالت  سود  رابطة حقوقي  نوع سپرده

  معين  بيع  فروش اقساطي. 1  صفر   قرض بدون بهره  جاريسپردة . 1
  معين  بيع  فروش دين. 2  معين  وكالت عام  انداز سپردة پس. 2

  معين  وكالت عام  دار سپردة مدت. 3  معين  اجاره ـ بيع  اجاره به شرط تمليك. 3
  معين  جعاله  جعاله. 4

  

 فرض دوم، حفظ قانون عمليات بانكداري بدون ربا

توان با تغيير برخي     نخواهيم قانون عمليات بانكداري بدون رباي فعلي را تغيير دهيم مي          اگر  
 از نتايج فرض    بسياري برخي از مشكالت بانكي را حل كرد و به قسمت            ،هاي اجرايي  نامه ينيآ

 .هاي اجرايي اعمال شود نامه يني در آذيل تغييرات بايد براي اين منظور .نخست رسيد
ن به سه گروه مشخص عقود با بازده معي       توان    را مي  تخصيص منابع    ةگان ازدههاي دو  شيوه. 1

مـشاركت  (ن و عقـود بـا بـازده نـامعي     ) فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و تنزيل        (
و قـرارداد   ) گذاري مـستقيم   حقوقي، مشاركت مدني، مضاربه، مزارعه، مساقات، سلف و سرمايه        

 .ها را جدا كرد  آن و منابع،الحسنه تقسيم قرض
 حقوقي وكالت تعريف شده است به       ةگذاري كه طبق قانون بر اساس رابط        سرمايه ةسپرد. 2

گذاري   سرمايه ة، سپرد )انداز پس(گذاري وكالتي بدون مدت       سرمايه ة سپرد :كردسه گروه تقسيم    
بانكداري بـدون    ، در نتيجه  ؛دار با سود متغير    گذاري مدت   سرمايه ةن و سپرد  دار با سود معي    مدت

 . خواهد بودذيلربا داراي پنج نوع سپرده به شرح 

 انواع سپرده در فرض دوم

  جاريةسپرد. 1

ـ .  جاري در فرض نخست خواهد بـود       ةاين سپرده همانند سپرد    ت حقـوقي آن قـرض      ماهي
هـا    مالك سـپرده   ،پردازد و به مقتضاي قرض     گذار نمي  بدون بهره است و بانك سودي به سپرده       
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احتيـاطي در اعطـاي     ذخيـرة    قـانوني و     سپردةها را پس از كسر        آن ةتواند ماند  بود و مي  خواهد  
 .تسهيالت سود آور به كار گيرد

 الحسنه  قرضةسپرد. 2

بـراي تـأمين اهـداف      (الحسنه است و بانـك وظيفـه دارد          ت حقوقي اين سپرده، قرض    ماهي
احتياطي، در جهت ذخيرة  قانوني و دةسپرها را پس از كسر        اين سپرده  ة ماند ، كلّ )گذاران سپرده

 .نه اعطا كندسالح تأمين نيازهاي ضرور، تسهيالت قرض

 نانداز با سود معي  پسةسپرد. 3

دهد وجوه  گذار به بانك وكالت مي  سپرده.ماهيت حقوقي اين سپرده وكالت عام خواهد بود       
             فروش اقساطي، اجاره به    (ن  او را همراه وجوه ديگر اين سپرده، فقط از طريق عقود با بازده معي

الوكالـه و     حقّ براي، اعطاي تسهيالت كرده، بعد از كسر درصدي         )شرط تمليك، جعاله و تنزيل    
 ةماهيت سپرده و روش كار همانند سـپرد       .  را به صاحب سپرده بپردازد     بقيه ،هاي عملياتي  هزينه
 .انداز فرض نخست خواهد بود پس

 نسود معيدار با  گذاري مدت  سرمايهةسپرد. 4

پس ةت حقوقي، روش كار اين نوع سپرده نيز مانند سپرد         ماهي      ن اسـت بـا     انداز با سود معـي
 قانوني و نرخ    سپردة در نتيجه نرخ     ؛تري دارد  دار بودن، ثبات بيش    اين تفاوت كه به جهت مدت     

 .گذار خواهد شد تري عايد سپرده تري خواهد داشت و سود بيش الوكاله كم حقّ

 ردار با سود متغي گذاري مدت رمايه سةسپرد. 5

 حاضرند بـراي رسـيدن      ،پذير بوده   ريسك ة داراي روحي  ، گذشت كه گروهي از مردم     تر  پيش
در اقتصاد متعارف اين افراد به سـمت بـازار          . به درآمدهاي باالتر درجاتي از ريسك را بپذيرند       

اند بر اسـاس عقـد وكالـت        تو بانكداري بدون ربا مي   . روند گذاري مي  هاي سرمايه  سهام، شركت 
 قـانوني  سپردة بعد از كسر ،گذاري جذب كرده  سرمايه ة سپرد صورتعام، وجوه اين افراد را به       

مشاركت مدني، مـشاركت حقـوقي، مـضاربه،        (احتياطي، از طريق عقود با بازده متغير        ذخيرة  و  
جا كه   ت از آن   بديهي اس  .اعطاي تسهيالت كند  ) گذاري مستقيم  مزارعه، مساقات، سلف، سرمايه   

 ،يالت و تحوالت اقتـصادي جامعـه، ارتبـاط دارد         ه تس ةهاي گيرند  بازده اين عقود به بازده بنگاه     
 مـالي   ة در پايـان دور    ،گذاران نيز متغير بـوده      سود سپرده  ، در نتيجه  ؛نرخ بازده متغير خواهد بود    

الحـساب   عليبه صورت   هايي را     نرخ ،اقتصادياوضاع  ند با بررسي    نتوا ها مي  بانك. شود قطعي مي 
 .كنندگذاران تصفيه   بعد از روشن شدن سود قطعي سپرده، مالية و در پايان دور،اعالن
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 دار با سود متغير گذاري مدت  سرمايهةانواع سپرد

ن، گذاري با سـود معـي      هاي سرمايه  گذاري با سود متغير نيز همانند سپرده       هاي سرمايه  سپرده
در . پـذير قابـل تقـسيم اسـت         انتقال ةساله، پنجساله و پنجسال    ه، سه هاي يكساله، دوسال   به سپرده 

پـذير، حـساب ويـژه       توان براي افراد كامالً ريـسك      گذاري با سود متغير، حتّي مي       سرمايه ةسپرد
هـا نيـز     در اين سپرده  . گذاري كرد  ها را در طرح يا صنعتي خاص سرمايه         آن ةافتتاح كرد و سپرد   

 قـانوني و احتيـاطي      ةتر، به ذخيـر    طوالني باشد، به جهت ثبات بيش     گذاري   هر چه مدت سپرده   
تـر كـه سـودآوري       هاي بلندمـدت   تري نياز خواهد بود و به بانك امكان خواهد داد در طرح            كم

هـاي   گذار، هزينـه   كه به جهت كاهش مراجعات سپرده      گذاري كند؛ چنان   تري دارند، سرمايه   بيش
الوكالـه را بـراي انـواع        هاي متفـاوتي از حـقّ      تواند نسبت  يمربوط پايين است؛ در نتيجه بانك م      

 .هاي مذكور در نظر بگيرد سپرده
حفـظ قـانون عمليـات      (هاي بانكداري بدون ربـا طبـق فـرض دوم            نوع فعاليت زير  جدول  

 .دهد را نشان مي) بانكداري بدون ربا

   در فرض دومهاي بانك فعاليت
  تخصيص منابع  تجهيز منابع

  سود  حقوقي رابطة  نوع تسهيالت  سود  طة حقوقيراب  نوع سپرده

  كارمزد  الحسنه قرض  الحسنه قرض. 1  صفر  قرض بدون بهره  سپردة جاري. 1
  معين  بيع  فروش اقساطي بيع. 2  صفر  الحسنه قرض  الحسنه سپردة قرض. 2
  معين  اجاره ـ بيع  اجاره به شرط تمليك. 3  معين  وكالت عام  انداز سپردة پس. 3
  معين  جعاله  جعاله. 4  معين  وكالت عام  عينمگذاري با سود  سرمايهسپردة . 4
  معين  بيع  فروش دين. 5  متغير  وكالت عام  تغيرمگذاري با سود  سپردة سرمايه. 5
  متغير  شركت  مشاركت مدني. 6      
  متغير  شركت  مشاركت حقوقي. 7      
  متغير  مضاربه  مضاربه. 8      
  رمتغي  مزارعه  مزارعه. 9      
  متغير  مساقات  مساقات. 10      
  متغير  بيع  سلف. 11      
  متغير  ــــ  گذاري مستقيم سرمايه. 12      
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  .دهد ها با انواع تسهيالت را نشان مي نمودار ذيل چگونگي ارتباط ماندة انواع سپرده

  همة تسهيالت    ماندة سپردة جاري
  الحسنه تسهيالت قرض    الحسنه  قرض ماندة سپردة

    انداز با سود معين ة سپردة پسماند
    گذاري با سود معين ماندة سپردة سرمايه

  تسهيالت از طريق عقود با بازده معين
  تسهيالت از طريق عقود با بازده معين

  تسهيالت از طريق عقود با بازده متغير    گذاري با سود متغير ماندة سپردة سرمايه
  

  آثار الگوي پيشنهادي

 قرارداد قرض بـدون بهـره       ي و جايگزين  ،الحسنه از بخش تجهيز منابع      قرض ةردبا حذف سپ  
هـاي اعطـاي تـسهيالت در        انداز، و با تمركز شيوه      پس ة جاري و وكالت عام در سپرد      ةدر سپرد 

   آثار و نتـايج    ) فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله و فروش دين         (ن  عقود با سود معي
  .آيد دست ميه  بذيل

 .گيرد گذاري فاصله مي هاي سرمايه ريه و شركتي از مؤسسات خيافته،انك تعريف و جايگاه مناسب خود را ب. 1

 .بپردازدگذار سود بانكي  انداز به سپرده  پسة سپردةتواند متناسب با عملكرد و ماند بانك مي. 2

ه بـراي جـذب     انـداز، بـه تبليغـات گـسترده و پرهزينـ           هاي پس  با پرداخت سود بانكي به سپرده     . 3
 .نخواهد بودنيازي ها  سپرده

 بانـك از  ،كشي و اعطـاي جـوايز نيـازي نخواهـد بـود در نتيجـه            پرداخت سود بانكي به قرعه     با. 4
 .گيرد آزمايي فاصله مي  بختةمؤسس

 قـدرت  شـود، و  مـي پرداخت سود بانكي ضرر ناشي از كاهش ارزش پول در اثر تورم جبـران       با. 5
 .يابد هش نميگذاران كا خريد سپرده

هـا از    ها بين بانك   جايي سپرده  هجاي اعطاي جوايز همراه با قرعه، جاب      ه  با جايگزين سود سپرده ب    . 6
 .يابند ميتري  ها ثبات بيش بين رفته، سپرده

 بـدهكار و بـستانكار تعريـف        ةاي و بر اساس رابطـ       قراردادهاي بانك بر اساس عقود مبادله      ةكلي. 7
 .بيات حسابداري بانكداري متعارف استشود كه متناسب با اد مي

ن، سـود بانـك و بـه تبـع آن سـود      هاي اعطاي تسهيالت روي عقود با سـود معـي    با تمركز شيوه  . 8
 . بانك براي مشتريان اصلي راهكار خواهد داشتشود و مين گذاري نيز معي هاي سرمايه سپرده



 

رده
 سپ

ابي
رزي

ا
 

رده
 سپ

هاد
يشن

و پ
ي 
انك

ي ب
ها

 
ديد

ي ج
ها

  

53  

هـاي   طـاي سـود بـه سـپرده        راه حل فقهـي بـراي اع       يافتنها بود نظام بانكي درصدد       تمد
ها در اثر تورم بود و بـراي ايـن منظـور همـايش               انداز و جبران كاهش قدرت خريد سپرده       پس
فقيهـان از جملـه      چرا كه مـشهور      ؛حل قابل قبول فقهي پيدا نشد       راه شد؛ اما اي نيز برگزار     ويژه

 .دانند ربا مي را  ه  الحسن  پرداخت هر نوع زياده در قرارداد قرض       ،)سره  قدس(خميني  حضرت امام 
  .پذيرند فقيهان مي ة و پرداخت سود در قرارداد وكالت را هميابد مي موضوع تغيير ،با روش پيشنهادي
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